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23. NEDELJA MED LETOM, 6. 9., angelska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: v zahvalo za 50 let skupnega življenja zako-
          ncev PAVČNIK
10.30: sv. Mihael: nadangelu Mihaelu v zahvalo
            za uslišano prošnjo
PONEDELJEK, 7.9., sv. Regina, devica, mučenka
7.30: + Anika VODIŠEK
         Bogu in Materi Božji v zahvalo za 80 let  življenja
19.00: +Anica KOLŠEK 
            + Jože BARTOL

TOREK, 8.9., sv. Marijino rojstvo - mali šmaren
7.00: + Marjan PRAŠNIKAR
10.30: Marija Gradec: + Frančiška OJSTERŠEK, 30. dan
19.00: v zahvalo za novi dom in prošnja za Božji blagoslov 
        + Irena MAČEK, 8. dan

SREDA, 9.9., sv. Gorgonij, mučenec
 7.30: + Frančiška ZALOKAR 
 19.00 + Jožef in Kristina HRASTNIK
         + Vera ŠRAJ 
ČETRTEK, 10.9. sv. Nikolaj Tolentinski
19.00: + v zahvalo in priprošnjo ter za družino
           + Vojko SENICA
PETEK, 11.9., sv. Prot in Hijacint, mučenca
7:30: v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
19.00: + Milan PRIVŠEK, 6. obl., starši MAROT,
             sestre in brat 
           + Franc KEKEC, 30. dan
SOBOTA, 12.9., sv. Marijino ime
19.00: + Jožef, 9. obl., in žena Marija MLAKAR
           + Fani DEŽELAK, obl. in sorodniki

24. NEDELJA MED LETOM, 13.9.   
7.00: živi in + farani
         + Vladimir, 7. obl. in Frančiška NOVAK
9.00: + starši, brat BRLOGAR in Ivan GOLUB
 10.30: birmanci, starši in botri 

Angeli živijo
Obstoj duhovnih, netelesnih bitij, ki jih Sveto pis-
mo imenuje angeli, je verska resnica. Pričevanje 
Svetega pisma je tako jasno kakor verska izročila. 
Angeli so čisto duhovna, od Boga ustvarjena bitja, 
ki imajo razum in voljo. Angeli niso telesni in niso 
umrljivi, pač pa stalno živijo v Božji navzočnosti; 
ljudem posredujejo Božjo voljo in Božje varstvo.
“Angel,” je zapisal nekdanji papež Benedikt XVI., 
“je tako rekoč osebna misel, s katero se Bog obrača 
k meni.” Obenem so angeli povsem obrnjeni k svo-
jemu Stvarniku. Gorijo od ljubezni do Njega in Mu 
služijo noč in dan. Njihova hvalnica se nikoli ne 
konča.
Angele lahko kličemo na pomoč in jih prosimo za 
priprošnjo pri Bogu. Vsak človek dobi od Boga an-
gela varuha, zato je moliti k angelu varuhu zase in 
za druge dobro in smiselno. (Povzeto po Aleteia)

Stare slovenske molitve k angelom
Marija, lahko noč.
Pošlji šest angelčkov za pomoč.
Dva v vznožje,
dva v vzglavje,
enega pa na vsako stran.
Varujte me, branite me,
zjutraj pa zbudite me.

Angel me varuje
zvesto dan in noč,
v srce me raduje
Božja ta pomoč.

Sveti angel, lahko noč,
ti me varuj celo noč,
če pa jaz umrla bom,
pelji me v nebeški dom.

Z mano zjutraj
rano vstane
angel moj,
hodi vedno z mano,
vedno je z menoj.

Angel me pokrije,
ko se noč stori,
in ko dan zasije,
zopet me zbudi.

 DOBRODELNI SREČELOV
 Župnijska Karitas Laško se  tudi letos pripravlja na DO-
BRODELNI SREČELOV,  ki bo v nedeljo, 13. sep-
tembra, na dan prejema zakramenta  sv. BIRME  v naši 
župniji.  To obliko dobrodelnosti bomo ponovili že petič. 
Zdi se nam prav, da ohranimo  ta način pridobivanja 
sredstev za pomoč ljudem v pomanjkanju in stiski. Kot 
po navadi, bodo  srečke ta dan kupljive po vseh mašah. 
Priporočeni dar ostaja 3 evre.  Zaradi upada števila prisot-
nosti pri sv. mašah je možno, da ne bomo na ta dan  prodali 
vseh srečk. V tem primeru bodo srečke na razpolago, vse 
do razprodaje, v zakristiji. Dobitke bo možno dvigniti ob 
petkih, med 9. in 11. uro v prostorih Karitas. 
Povabljeni k veseli DOBRODELNOSTI.  Sodelavci 
Karitas se veselimo skupaj z vami  in se hkrati vsem do-
brotnikom dobitkov zahvaljujemo za pomoč. (DC)



Z devetdnevnico se pripravljamo  na prejem 
zakramenta svete birme

Devetdnevnica pomeni poglobljen molitveni čas, ki 
ima poseben namen.
Prvo devetdnevnico so doživeli Marija in apostoli. V 
dneh med vnebohodom in prihodom Svetega Duha 
na binkoštni praznik so bili zbrani v molitvi in prošnji 
za to, kar jim je Jezus sam obljubil: Svetega Duha 
Tolažnika.To je bila devetdnevna intenzivna molitev 
prve Cerkve. Pozneje so nastale devetdnevnice.

Minuli petek smo vstopili v birmansko devetdnevni-
co štirih župnij, ki se duhovno oskrbujejo iz Laškega. 
Devetnajst birmancev je letos iz Laškega in isto 
število tudi iz župnij Sv. Jedert nad Laškim, Sv. Mar-
jeta pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavž nad Laškim, 
koder bo tudi birma prihodnjo soboto, v Laškem pa 
prihodnjo nedeljo.
Draga birmanka in dragi birmanec, ko se približuje 
dan birme, je čas, da pomisliš, kaj ti pomeni življenje 
v Jezusovem Duhu. Eden od načinov je skupno ob-
hajanje devetdnevnice v cerkvi in družinska mo-
litev doma. Devetdnevnica je devet dni molitve, 
osredotočene na posebni namen. Apostolska dela 
nam pripovedujejo, kako so apostoli po Jezusovem 
vnebohodu preživeli devet dni v molitvi pred priho-
dom Svetega Duha na binkošti. Ta molitev je morda 
najpomembnejši del priprave na sveto birmo. Če si 
res odprt Svetemu Duhu in mu dovoljuješ, da deluje 
v tvojem srcu, boš odkril več o ljubezni s katero te 
Bog ljubi in boš tudi pripravljen odgovoriti na to 
Njegovo ljubezen.
V tednu, ki je pred nami, se bomo srečavali v 
svetišču sv. Martina v Laškem. Doma pa vsak večer 
povabi svojo družino, da se ti pridruži v molitvi – 
pričakovanju prihoda Svetega Duha v tvoje življenje. 
K molitvi povabi tudi botr-a/a, (če le more, naj se 
pridruži pri sveti maši), sicer pa naj devetdnevnico 
za svojo birmanko / svojega birmanca moli sam-a.

Po prvem dnevu devetdnevnice smo z nekaterimi starši 
delali načrt, kako bi se v cerkvi poznalo, da se priprvl-
jamo na prejem zakramenta svete birme. V ospredje bi 
radi postavili darove in sadove Svetega Duha.
Izročilo našteva dvanajst sadov Svetega Duha: “ljube-
zen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, 
dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost, 
čistost”.(Katekizem Katoliške Cerkve 1832) Lahko jih vidim v 
prispodobi lestve dvanajstih klinov, ki nam pomaga, da 
bližje prihajamo k Njemu.
 Zanimiva je starodavna razlaga, da zrnca darov Svete-
ga Duha prinesemo s sabo na svet. Sadovi pa nastajajo 
z našim sodelovanjem z darovi, ko jih sprejmemo, jim 
damo prostor v nas ter z njimi sodelujemo. Sodelovanje 
in povezovanje je moč vere, ko vernik naredi vse svoje, 
hkrati pa popolnoma zaupa, da bo  drugo polovico ved-
no naredil Gospod. Bog daje darove, mi pa skušpamo 
narediti prostor, jih sprejeti. Veren človek živi v sode-
lovanju z Bogom.
Bog sicer ne potrebuje našega dela v uresničenju svo-
jega načrta, saj ga lahko opravi sam, a vendar vsakega 
človeka vabi v svoj načrt. Ko nam da darove, smo pova-
bljeni v življenje in delovanje z Njim. 
Naj nam bo ta misel osrednje vodilo letošnje okrasitve 
svetišča za birmansko slovesnost v Laškem. Zato vas 
vabim k razmišljanju o “nebeški lestvi”, lahko bi rekli 
tudi jeklenici, ki nam v gorah pomaga, da se varno vz-
penjamo. Vzpenjanje je res naporno, vendar se vložena 
energija, z Gospodovim prispevkom, močno pomnoži. 
Sadovi Svetega Duha so kot prečni klini v “nebeški 
lestvi”, ki dajejo našim nogam priložnost, da po njih 
stopamo navzgor. V najvišjem delu glavnega oltarja je 
upodobljen Juzus kot Dobri pastir, ki vodi svoje ovce 
k izviru voda. Ta studenec “žive vode” nas letos, ko se 
toliko načrtovanih stvari začenja s “ko” in ”če” zara-
di virusa Covid-19, posebej vabi k zaupanju v Božje 
varstvo.

Zakaj  v cerkvi za birmo prevladuje rdeča barva?
Ker je to barva ognja in Svetega Duha; duhovnik 
ob binkoštih in pri slovesnosti svete birme nosi rdeč 
mašni plašč. V tej barvi je tudi oltarni prt. 
Rdeča barva nas spominja na Kristusovo smrt na ve-
liki petek. Duhovnik ima rdečo barvo mašnega plašča 
tudi na cvetno nedeljo, na dneve, ko se spominjamo 
Kristusovega trpljenja in ob spominih na mučence.
V letošnjem septembru v cerkvi prevladujejo ciklame 
(soldateki), v naših očeh nežne cvetlice, ki nas opo-
minjajo na spremembo letnega časa. Zaznamo jih, ko 
zacvetijo, potem pa nanje pozabimo, do prihodnjega 
poletja.
Letos nas še posebej nagovarjajo s svojo zgodbo - 
obljubo zvestobe ljubezni, ki jo je prekinila kruta 
usoda vojne. V naravi jih hitro opazimo zaradi izra-
zitega prijetnega vonja. V svetišču pa naj nas s vojo 
skromnostjo spominjajo na Jezusa.

Priporočimo se za darove Svetega Duha

Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da bom prav ce-
nil zemeljske dobrine in hrepenel po dobroti večnega 
življenja.
Pridi, Sveti Duh, daj mi umnost, da bom globoko 
spoznaval pomen verskih resnic.
Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom sveta, da se 
bom v dvomih in težavah odločal za to, kar je Božja 
volja.
Pridi, Sveti Duh, daj mi moč, da premagam vse ovire 
na svoji življenjski poti.
Pridi, Sveti Duh, uči me, da dosežem trdno versko 
prepričanje. Daj da spoznam, kaj naj storim in kaj 
moram opustiti.
Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, da bom molil v 
čistim in otroško preprostim srcem.
Pridi, Sveti Duh,vlij mi v srce Božji strah, da se bom, 
iz ljubezni do Boga, ogibal vsakega greha in vsake 
grešne priložnosti.
Pridi, Sveti Duh,napolni moje srce z ognjem Božje ljubezni.


